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 ٢

  ءلم الكبمباع
  

 
 
 
  

   :یختلف مجال العلم باختالف**** 
 الظواھر موضع الدراسة - ١
  واألدوات المستخدمة - ٢
  والطرق المتبعة فى البحث   - ٣

  من ھذه العلوم علم الكیمیاء
  : علم الكیمیاء ***

ھو العلم الذي یھتم بدراسة تركیب المادة والتغیرات التي تطرأ علیھا وتفاعل المواد 
  المختلفة مع بعضھا البعض والظروف المالئمة لذلك

  :العلوم الطبیعیة ھي*** 
  الكیمیاء - ١
 الفیزیاء - ٢
 )االحیاء(البیولوجي  - ٣
 )الجیولوجیا(علم االرض - ٤
  )علم الفضاء(علم الفلك  - ٥
 علم الكیمیاء ھو احد العلوم الطبیعیة التي عرفھا االنسان  منذ الحضارات *** 

  :القدیمة والحدیثة حیث انھ ارتبط ب 
 الصناعات الفنیة كدبغ – الطب  و الدواء – صناعة االلوان –المعادن والتعدین 

  . وغیرھا فیما ھو احدث–اعة الزجاج والتحنیط وصن –الجلود وصباغة االقمشة 
  :مجال دراسة علم الكیمیاء**** 

  :یھتم علم الكیمیاء بدراسة
  التركیب الذرى والجزیئى للمواد - ١
  »وكیفیة ارتباطھا  - ٢
   ومعرفة الخواص الكیمیائیة لھا- ٣
  وكیفاما ووصفھا ك- ٤
  تقوم بھ ھذه الموادالدور الذي  إلى التوصل-٥ 
  ا من مكونات الذرة إلى الجزیئات الكبیرةءقوم بھ بدوكیف ت- ٦
  كذلك التفاعالت الكیمیائیة التى تتحول بھا المتفاعالت إلى نواتج - ٧
 تلبي للوصول إلى منتجات جدیدة . وكیفیة التحكم فى ظروف التفاعل - ٨

  االحتیاجات  المتزایدة في المختلفة مثل الطب والزراعة والصناعة وغیرھا
ھم علم الكیمیاء فى عالج بعض المشكالت البیئیة مثل تلوث الھواء كما یسا - ٩

  والماء والتربة ونقص المیاه ء ومصادر الطاقة وغیر ذلك من المجاالت
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 ٣

  الكیمیاء مركز العلوم
  :الكیمیاء والبیولوجي -١

  :علم البیولوجى 
 علم خاص بدراسة الكائنات الحیة

  
لكیمیائیة التى تتم داخل الكائنات الحة ومنھا تفاعالت الھضم ویسھم علم الكیمیاء فى فھم التفاعالت ا    

 الحیویةءعلم الكیمیاءینتج عن التكامل بین البیولوجى والكیمیا. والتنفس والبناء الضوئى وغیرھا
  

  الحیویةءالكیمیا -
الخلیة فى مختلف الكائنات الحیة ءیختص بدراسة التركیب الكیمیائى ألجزاعلم   

  .ھیدرات والبروتینات واألحماض النوویة وغیرھامثل الدھون والكربو
  
 

 : الكیمیاء والفیزیاء -٢  
 

  :الفیزیاء
ھى العلم الذى یدرس كل ما یتعلق بالمادة وحركتھا و الطاقة ء ومحاولة فھم 

كما تھتم بالقیاس وابتكار طرق جدیدة -الظواھر الطبیعیة والقوى المؤثرة علیھا 
 للقیاس تزید من دقتھا

 
 

n  الفیزیائیةءعلم الكیمیاءوالكیمیاءعن التكامل بین الفیز یاوینتج  
n الكیمیاء الفیزیائیة: 

یختص بدراسة خواص المواد وتركیبھا والجسیمات التى تتكون منھا ھذه  علم 
  . المواد ھما یسھل على الفیزیائیین القیام بدراستھم 

  
 -: الكیمیاء والطب والصیدلة-٣
 

  : االدویة **
یقوم الكیمیائیون بإعدادھا فى معاملھم ء » ھا خواص عالجیة مواد كیمیائیة ل 

 ویستخدمھا المرضي للعالج بوص من أو مواد مستخلصة من مصادر طبیعیة
  االطباء
  :وتفسر لنا الكیمیاء *** 

  مل الھرمونات واإلنزیمات فى جسم اإلنسانعطبیعة  - ١
  .واء فى عالج الخلل فى عمل آى منھادوكیف یستخدم ال - ٢
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  :لكیمیاء والزراعة ا-٤
  

   :یسھم علم الكیمیاء 
  صول مافى اختیار التربة المناسبة لزراعة مح@
   نسب مكوناتھدوذلك عن طریق التحلیل الكیمیا تى الذى یحد@
  ومدى كفایة ھذه المكونات الحتیاجات ھذه النباتات@
  وكذلك تحدید السماد المناسب لھذه التربة لزیادة انتاجیتھا من المحاصیل@

  .  كما تسھم فى انتاج المبیدات الحشریة المالتمة لآلفات الزراعیة@ 
  
  )كیمیاء النانو: (الكیمیاء والمستقبل  -٦
  

عن طریق الكیمیاء یتم اكتشاف وبناء مواد لھا خصاثص فائقة وغیر عادیة وقد 
ساھمت كیمیاء النانوتكنولوجىء فى تصنیع بعض المواد التى یتم عن طریقھا 

دیدة منھا الھندسة واالتصاالت والطب والبیئة و المواصالت تطویر مجاالت ع
  وتلبى العدید من االحتیاجات البشریة

  
  فروع علم الكیمیاء

 الكیمیاء - الكیمیاء العضویة - الكیمیاء الحیویة -الكیمیاء الفیزیائیة 
 - الكیمیاء الكھربیة - الكیمیاء النوویة - الكیمیاء الحراریة -التحلیلیة 

  ء البیئیة و غیرھاالكیمیا
  
  
  

  دكتور عاطف خلیفة
  منتدي الثانویة العامة الجدیدة
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  ***القیاس في الكیمیاء ***
  :طبیعة القیاس @

  -: نتاجالتطور العلمي والصناعي والتكنولوجي  واالقتصادي
  )ح والدقیق لمبادئ القیاساتاالستعمال الصحی(
  
  -: القیاس @ @  

ھولة بكمیة أخرى من نوعھا لمعرفة عدد جھو مقارنة كمیة م
  .  األولى على الثانیةاحتواءمرات 

  
  -: تحتوي نتیجة عملیة القیاس علي ثالثة نقاط اساسیة ھي@

  )النقاط االساسیة في عملیة القیاس(
آو الخاصیة من خاللھا نصف البعد   :القیمة العددیة - ١

  المقاسة
متفق علیھا فى إطار نظام    :وحدة قیاس مناسبة - ٢

  وحدات القیاس الدولیة المتعارف علیھا
  - :تعریف وحدة القیاس 

ھى مقدار محدد من كمیة فیزیائیة معینة معرفة ومعتمدة بموجب القانون ء 
  . تستخدم كمعیار لقیاس مقدار فعلى لھذه الكمیة

  
   :نسبة خطأ معینة -٣

  :لیة قیاس بھا نسبة خطأ معینة تعود الي كل عم
  أسباب متعلقة بالجھاز المستخدم  -  أ

 أو ظروف استخدامھ   -  ب
  كذلك الخطأ البشرى الناتج من مستخدم الجھاز - ج
  
  

  ازییھوالعالم الفرنسى أنطوان الف -:مالحظة 
   جعل الكیمیاء علما كمیا دقیقا - ١
  تجاربھ كانت من النوع الكمى - ٢
  النیتریك والكبریتیكقام بتحدید تركیب حامضى - ٣
 قانون بقاء الكتلة صاغ  - ٤
   فى الكیمیاءسازییھ دفعھ قویة فى تطویر أدوات وأجھزة القیاوأعطت أعمال الف - ٥
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  ثالث نقاط -:أھمیة القیاس في الكیمیاء @@
  
  التي نستخدمھا ونتعامل رالمكونة للموادصالتعرف على نوع وتركیزالعنا - ١

  معھا
  ح مكونات زجاجتین من المیاه المعدنیة الجدول االتي یوض-١سؤال 

 mg/L مقدرة بوحدة 

  
  
  
  

  
  اجب عن االسئلة االتیة؟

  أى زجاجة یختارھا ؟-  إذا علمت أن مستھلك یتبع نظاما غذائیا قلیل الملح ا - ١
٢ -   

  من الزجاجة ب احسب كتلة الكالسیوم التى حصل ءلتر ما  1.5استھلك شخص خالل یوم  
  علیھا خالل الیوم؟

  یة بطاقة البیانات بالنسبة للمستھلك ؟ ھل القیاس ضرورى فى حیاتنا ؟ماھما  - ٣
  

  )ا( یستخدم الزجاجة- ١االجابة 
   مللجرام كالسیوم٧٠واحد لتر یحتوي علي  - ٢

   لتر یحتوي علي  س مللیجرام كالسیوم١.٥      
      بضرب طرفین في وسطین

   مللیجرام١٠٥ = ١÷  ) ١.٥ × ٧٠=(كتلة الكالسیوم
معرفة نوع المواد في الماء ومعرفة تركیزھا ومعرفة : اھمیة البطاقة - ٣

المعلومات الالزمة والمعطیات الكمیة لكي یتمكن من استخدام  االجراءات 
  الالزمة والتدابیر المناسبة

   
  

  -:من اجل المراقبة والحمایة -٢
تنفسھ نتتطلب سالمة البیئة وحمایتھا مراقبة ماء الشرب والھواء الذى   
  . لمواد الغذائیة والزراعیة وھذا یتطلب قیاسات عدیدة ومتنوعةوا

  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧

   ٢سؤال 
یحدد الجدول االتي المعاییر العالمیة للجكم علي صالحیة المیاه للشرب 

استخدم البیانات الواردة في الجدول  للحكم عي جودة الماء في 
  :١الملصقین في سؤال

  )ا(زجاجة اكثر صالحیة للشرب من ال)ب( الزجاجة : الحل 
  
  :تقدیر موقف ما واقتراح العالج في حالة وجود خلل -٣

 تمكننا القیاسات  التي نحصل علیھا من اتخاذ  في التحلیالت الطبیة
  .القرارات الالزمة  الصالح  اوجھ الخلل

  
   ٣سؤال

الوثیقة االتیة تمثل نتائج تحلیالت بیولوجیة طبیة خضع لھا شخص ما 
  )كر وحمض یوریكتحلیل س(صباحا قبل االفطار 

  
  
  
  
  
  
  
  ماذا تعني القیمة المرجعیة؟ - ١

ھي قیمة قیاسیة تعبر عن التركیز الطبیعي للمادة في :  القیمة المرجعیة :الحل 
   أي خلل الجسم وال یعاني الجسم

  ماذا تستنتج من نتائج تركیز السكر و حمض البولیك في دم ھذا الرجل؟ - ٢
تركیز منخض نسبیا قدر ( السكر یعاني الرجل من نقص نسبي في نسبة: الحل 

  )یعرض النخفاض في السكر
      یعاني الرجل  من ارتفاع نسبة حمض البولیك في الدم

  
   ما القرارات التي یجب علیھ ان یتخذھا؟- ٣

  یجب علیھ مراجعة الطبیب لمعالجة الخلل
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  :@@  أنظمة القیاس ووحداتھ@@
  
 ) الثانیة – الرطل –القدم  : (النظام االنجلیزي - ١
  )المتري: ( النظام الفرنسي  - ٢
 SIالنظام الدولي  - ٣
  

    :SI النظام الدولي@
                                       

  
  
  
  
  
  
  
  

  -:واشتقت وحدات من النظام الدولي مثل **** 
  kgm2S-2ویعادل - ):J( الجول

  یستخدم لقیاس كمیة الحرارة والطاقة والشغل
  -):oC(الدرجة السیلیزیة

   لقیاس درجة الحرارة تستخدم
 0C=273kحیث 

  
  

  دكتور عاطف خلیفة
http://newthanwya.com/vb/  
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  ****أدوات القیاس في معمل الكیمیاء****
  

  -):المختبر(معمل الكیمیاء @
مكان ذي مواصفات خاصة وشروط معینة تجري فیھ 

  التجارب الكیمیائیة
  

  -: متطلبات معمل الكیمیاء @
   المناسبةتوفیر احتیاطات األمان -١
 وجود مصدر  للحرارة موقد بنزن مثال -٢
 مصادر للماء -٣
 اماكن حفظ المواد الكیمیائة  -٤
  االدوات واالجھزة المختلفة واماكن لحفظھا -٥
  

  **بعض االجھزة واالدوات والغرض من استخدامھا** 
  :المیزان الحساس -١
  یستخدم لقیاس كتل المواد •
 الرقمیة ھي االكثر تختلف الموازین في تصمیمھا واشكالھا  والموازین •

 شیوعا واستخداما
المیزان ذو الكفة الفوقیة اكثر استخداما وتثبت معلومات االستخدام علي  •

  كما بالشكلاحد جوانبھ
  قراءة تعلیماتھ بعنایةیجب قبل استخدام المیزان •
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 ١٠

  -:السحاحة -٢
خرى نبوبة زجاجیة طویلة ذات فتحتین ء احداھما لمل ء السحاحة بالمحلول واألأ •

  مثبت علیھا صمام للتحكم بكمیة المحلول المأخوذ منھا
ویتم تثبیت السحاحة إلى حامل زى قاعدة معدنیة خاصة حتى یتم الحفاظ على الشكل  •

 العمودى المطلوب لھا خالل التجارب
 :االستخدام  •
تستخدم السحاحة عادة فى التجارب التى تتطلب نسبة عالیة من الدقة فى القیاس مثل  

   أحجام دقیقة من السوائل أثناد المعایرةإضافة
  .التدریج قریبا من الفتحة العلویة ویتتھى قبل الصمام صفر وفى السحاحة یكون  •
  
  

  -:الكؤوس الزجاجیة -٣
أوان زجاجیة مصنوعة من  •

  زجاج البیركس
 :االستخدام •

  تستخدم لحفظ المحالیل أثناء التفاعالت ولمعرفة القیاس
   حیث یوجد منھا انواع مدرجة– ل التقریبى لحجوم المحالی

 وذات سعات محدودة
  . كما تستخدم فى نقل حجم معلوم من السائل من مكان آلخر

  
  
  -:المخبار المدرج -٤
مدرج من اسفل الي    یصنع من الزجاج او البالستیك* 

  اعلي عكس السحاحة وتوجد منھ سعات مختلفة
  -:االستخدام* 

   مكان آلخریستخدم لقیاس حجوم السوائل ونقلھا من
  

  سؤال
كیف یستخدم المخبار المدرج 
في تحدید جسم صلب ال یذوب 

  في الماء؟
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  -):وھي من اھم االدوات(الدوارق  -٥
 –تستخدم عامة في تحضیر المواد وحفظ المحالیل  •

اذا كان الدورق  ذا سعة (وقیاس حجوم المحالیل 
  محددة
 -:انواع الدوارق والغرض من استخدامھا •

  -:روطيالدورق المخ -١
یصنع من زجاج البیركس وتختلف انواعھ باخالف  •

  السعة
 في عملیات المعایرةیستخدم  •
  -:الدوارق المستدیرة -٢
یصنع من زجاج البیركس وتختلف انواعھ باخالف  •

  السعة
 عملیات التقطیر والتحضیریستخدم في  •
  -:دورق عیاري -٣
یصنع من زجاج البیركس و یحتوي في اعاله علي  •

لذي یضاف من الماء لتحضیر عالمة تحدد الحجم ا
  محلوم بتركیز معلوم

  لتحضیر محالیل معلومة التركیز بدق: یستخدم  •
  
  
  

  مخروطي      مستدیر           عیاري
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 ١٢

  -:الماصة  -٦
عالھا تحدد .زجاجیة طویلة مفتوحة من الطرفین وبھا عالمة عند انبوبة  •

  لقیاسمقدار سعتھا الحجمیة ومدون علیھا نسبة الخطأ فى ا
وتستخدم لقیاس ونقل حجم معین من محلول ء وتمال بالمحلول : االستخدام •

 بشفطھ اداة شفط وخاصة فى حالة المواد شدیدة الخطورة
  . الماصة ذات االنتفاخیناالكثر استخداما ھي *

  
  

  
  

  دكتور عاطف خلیفة
http://newthanwya.com/vb/  
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 ١٣

  -:للمحالیل) PH(أدوات قیاس األس الھیدروجیني  -٧
  :األس الھیدروجیني
دد تركیز ایون الھیدروجین في حھو  القیاس الذي ی

  المحلول لتحدید ھل المحلول حامضي ام قاعدي ام متعادل
  )١٤صفر و (بین : PHمدي او داللة ** 
   المحلول حامضي٧ اقل من PHاذا كان  -١
  المحلول  متعادل٧ = PHاذا كان  -٢
  قاعدي المحلول٧ اكبر من  PHاذا كان  -٣

  -:أدوات قیاس االس الھیدروجیني**** 
  :الشرائط الورقیة -١

 یغمس الشریط في المحلول فیتغیر لون الشریط حسب 
  ١٤تدریج من صفر الي 

  
  -):االكثر دقة(االجھزة الرقمیة -٢

 مباشرة PH یغمس قطب موصل بالجھاز فتظھر قیمة 
  .علي الشاشة
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  دةمنتدي الثانویة العامة الجدی
  كل المناھج الجدیدة الحدیثة
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